27. 3. 2016
Ročník XXIII., číslo 12
sLavNOst ZMRtvÝCHvstÁNÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, tvůj jednorozený syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě:
dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.
Skrze tvého syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 118 toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
1: Sk 10,34a.37-43
2: Kol 3,1-4
Ev. Jan 20,1-9
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Potom vstoupil
i ten druhý učedník,
který přišel ke hrobu první,
viděl a uvěřil.
Jan 20,8
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Ať moc Kristova vzkříšení
– chlad zloby, strachu a nenávisti
– v lásku promění.
Přejeme Vám osobní setkání s tím,
který je Živý... Aleluja!
Ve farnosti Maletín budou bohoslužby tuto neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v Maletíně v 15.00 a v Hynčině také v 15.00 hod.
P. František Eliáš
mše svaté V ZÁBŘEZE V PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ: v 6.50 a v 8.30 hod., INTERNA Zábřeh 13.00 hod.
P. František Eliáš
PRVNÍ PÁTEK. Kdo se do Velikonoc „nerozhoupal“ k přijetí svátosti smíření, může tak
učinit o prvním pátku 1. dubna od 15.30 hod. v Zábřeze.
P. František Eliáš
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO vás zve v úterý 29. března od 9.30 hod.
na interaktivní přednášku Mgr. Jany Kratochvílové „Jak se dobře připravit na školku“.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Irena Švédová

KATOLICKÝ DŮM

v Nejenom seniory zveme na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem, které jsme připravili na tuto neděli, tj. 27. března. Známé melodie zahraje skupina ALBATROS. Začátek
ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v 	 PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Stejně jako v minulých letech připravujeme i letos na
prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Jakousi
„předehrou“ k prázdninovému cyklu bude v sobotu 15. května tradiční a přesto zase jiný
výlet do Prahy.
Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní
zájemci mohou průběžně hlásit.
Josef Klimek

VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V sobotu 2. 4. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další
dvě přednášky v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem – „Pojem
a rozdělení církevního práva“ a „Hierarchické zřízení církve“. Přednášet bude
ICLic. Mgr. Josef Rýznar. Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík

Blahopřání

Kopa je pět tuctů nebo čtyři mandele. Bůh dopřál letos na Bílou
sobotu kopu let našemu děkanovi Františku Eliášovi.
Vyprošujeme mu nejednu kopu Božího požehnání pro další konání ve službě Bohu a lidem.
vděční farníci
(P.S. Děkovná bohoslužba a oslava bude 21. května)
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NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT CENTREM PRAHY. Sobota 2. dubna: 10.00 – bohoslužba v pražské katedrále, 12.00 oběd pro rodiny s dětmi a doprovodný program na
Klárově, 14.00 Pochod pro život centrem Prahy, 16.00 zakončení na Václavském nám.
Více na www.pochodprozivot.cz, kde se můžete také předem zaregistrovat.
OTEVŘENÍ SVATÉ BRÁNY NA HOŘE MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH. Na Hoře Matky Boží bude otevřena Svatá brána v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie příští neděli 3. dubna 2016 v 10.00 hod. Slavnostní mši svatou bude celebrovat Mons. Josef Kajnek,
pomocný biskup královéhradecký.
Přístup do kostela Svatou branou bude v termínu 3. 4. – 20. 11. 2016 denně v době
od 8.00 hod. do setmění.
VÍKEND V  KLÁŠTEŘE NA HOŘE MATKY
BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH. Setkání pro ty, kteří hledají Boha nebo duchovní zaměření života je připraveno v klášteře na Hoře Matky Boží o víkendu
8.-10. dubna 2016.
Zahájení programu v pátek ve 20 hodin, ukončení v neděli obědem. Cena pobytu (ubytování a strava) je 700 Kč. Přihlášky do 4. 4. 2016 na adresu horamatky@gmail.com.
Kontakt: Hora Matky Boží u Králík, klášter, Kopeček 1, 561 669 Králíky, tel. 603 198 318,
www.klasterkraliky.cz.
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. dubna 2016 od 9 hod. do 15.30 hod. bude
opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu
s další pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan

NÁRODNÍ POUŤ DO KRAKOVA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na 28. května 2016 Národní pouť ve Svatém roce
milosrdenství do Krakova-Lagiewnik.
AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s farnostmi děkanátu nabízí farářům a farníkům dvě
varianty účasti na pouti do svatyně Božího milosrdenství v Lagiewnikach.
Jednodenní program dne 28.5.v ceně 990 Kč a dvoudenní 27.-28. 5. v ceně 2.200 Kč, ve
kterém je mimo sobotní poutní program v Lagiewnikách zařazena prohlídka Krakowa
a Kalwarie Zebrzydowské. Přihlašovat se můžete u svých duchovních správců nebo v CA
AWER TOUR s.r.o., Farní 1, 789 01 Zábřeh,
Telefon: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail: info@awetour.cz, www:awertour.cz
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SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal
a ukázal se jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí. On přinesl
řešení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které zhřešilo, nedovedlo svou vinu napravit. On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy na sebe a přinesl za nás smírnou
oběť. Plni úžasu slavíme dnes velké vítězství Božího milosrdenství.
I nám, kteří se k němu hlásíme, ukazuje, že odpuštění, smíření a milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost, protože způsobuje něco samo o sobě nemožného, když promíjí, co je z hlediska
spravedlnosti neprominutelné. Odpuštění dává možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy k Bohu a k bližním. Dává možnost, ale na nás záleží, jestli ji
opravdu využijeme. Odpuštěním je zrušena příčina blokace, ale k uzdravení
vztahu je třeba odpuštění skutečně přijmout, uvěřit mu a začít komunikovat,
začít vytvářet vztah lásky, která se o druhého zajímá, naslouchá mu, chce jeho
dobro a je ochotná se pro druhého angažovat.
Kristus svou obětí na Kalvárii spustil uzdravující lavinu milosrdenství. Odpustil mně a teď čeká, že tento dar předám dál, že odpovím odpuštěním všem,
kteří se nějak provinili proti mně. Vůbec nemusím hledat důvody pro odpuštění. Skutečnost, že Bůh odpustil mně, je naprosto dostatečným důvodem
k tomu, abych já odpustil všem a měl podíl na uzdravující lavině odpuštění.
Zmrtvýchvstalý Kristus se zjevoval učedníkům v různých situacích, aby jim
dal zakusit, že je s nimi. Kéž by vstoupil i do naší společnosti! Co pro to můžeme dělat? Žít s Bohem! Naše prostředí nebude bez Boha, když aspoň já budu
vnímavý na jeho přítomnost, když s ním budu v běžném životě počítat, když
se ho budu ptát na jeho přání a budu se snažit líbit se mu, dělat mu radost.
Všichni můžeme vnášet Boha do světa a pomáhat k jeho vítězství. V naší
zemi chodí v neděli do kostela skoro půl miliónu lidí. Skoro polovina z nás jde
ke svatému přijímání. Po mši jdeme do světa a neseme v sobě Krista. Kdybychom ho neskrývali, ale vyzařovali, nemohl by náš svět být bez Boha.
Věříme, že Bůh je láska. Kdykoliv milujeme, miluje a působí v nás Bůh.
Chcete někomu umožnit setkání s Bohem? Udělejte pro něho dobrý skutek
z lásky. Nemějte strach ze skutků tělesného i duchovního milosrdenství. Jsou
to nástroje evangelizace a zbožšťování prostředí. Je-li ten skutek opravdu z lásky, pak je z Boha. V dobrém skutku se lidé mohou setkat s Bohem. Stejně tak
jednejte, když máte pocit, že vás Bůh opustil, že je daleko. Děláte-li skutky lásky, on sám ve vás působí, tak nemůže být daleko. Je ve vás.
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Říkáte si snad: jaká škoda, že jsem nebyl mezi učedníky, kterým se Zmrtvýchvstalý zjevil? Pozor, on nám poradil, jak se můžeme setkávat s Ním, Zmrtvýchvstalým. On slíbil, že tam, kde jsou v jeho jménu shromážděni dva nebo
tři, tam je on sám uprostřed nich. Dává nám možnost vytvořit prostor, kde
dochází k setkání s Bohem, který se zjevuje, dává příležitost zažít Ježíšovu přítomnost, setkat se s ním, nechat se jím oslovit.
Být v Ježíšově jménu ovšem předpokládá, že člověk není ve jménu svém,
že zapře sám sebe, vyjde ze sebe, nesleduje svoje zájmy, ale hledá postoj lásky,
která je začátkem cesty k hlubšímu poznání Krista a sjednocení se s ním. Cesta ke sjednocení se v Ježíšově jménu je společnou cestou. Moje láska druhému
naslouchá, dívá se jeho očima, umírá sobě, aby v sobě udělala místo pro druhého, kterého přijímá takového, jaký je. Sebe umenšuje, aby druhý rostl.
Snad proto posílal Pán své učedníky hlásat evangelium Božího království
po dvou. Sám byl mezi nimi, a proto mohli konat veliké skutky. Zmrtvýchvstalý se ukázal i dvěma učedníkům na cestě do Emauz. Chcete někoho přivést
k Bohu? Dopřejte mu setkání s Kristem v našem společenství, aby ho mohl
oslovit Ježíš sám. To je úkol církve, být tajemným Kristovým tělem, v němž se
lidé mohou setkat s živým Kristem. Pokud toto církev neplní, nemůžeme se
divit, že někteří říkají Kristus ano, ale církev ne. Ke splnění tohoto poslání stačí jen dva nebo tři Ježíšovi učedníci, kteří jsou sjednoceni v jeho jménu. I ta
nejmenší buňka církve, každá rodina může být zářivým znamením Ježíšovy
přítomnosti, která probouzí zájem, přitahuje a zapaluje ohněm Ducha.
Budou-li lidé Kristem uprostřed nás osloveni a uchváceni, poběží za ním.
Poznají-li štěstí Kristovy přítomnosti, budou sami přicházet a ptát se na jednotlivé kroky, jimiž se dá dojít k proměně obyčejné rodiny ve svaté společenství církve v malém. Když se podaří vytvořit společenství s Ježíšem uprostřed,
poroste touha být s Ježíšem, poroste i láska k církvi, která se zakouší jako místo
důvěrného života s Bohem.
Je to úkol náročný, ale nejde o nějaký přídavek či další úkol ke všem stávajícím, jde o naši proměnu, která umožní uzdravení našich farností. Jde o absolutní přednost Krista přede mnou samým. Jde sice o zapření sebe, ale zároveň
o nejlepší seberealizaci a sebezdokonalení až ke svatosti, která není výsledkem
osobních snah, ale je darem Krista, který vyzařuje z nás i z našich společenství.
Pak můžeme být svědky zázraků a oživení církve, které bude dílem zmrtvýchvstalého Krista.
Děkuji všem, kteří se takto zapojí do oslavy Kristova vítězství,
přeji velikonoční radost ze setkávání se Zmrtvýchvstalým i ve všedních dnech a všem ze srdce žehnám.
Váš arcibiskup Jan
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 20. března: Písařov 647, Jakubovice 704, Červená Voda 2.715, Domov
důchodců sv. Zdislavy 196 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Mše svaté o velikonočním pondělí:
Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
v Všichni jste srdečně zváni na pouť ke kapličce Božího Milosrdenství v Červené Vodě,
a to v neděli 3. dubna v 15.00 hod..
v Biřmovanci se setkají v neděli 3. dubna v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 3. dubna je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči a Sudkově na farní kostel.
Minule byla sbírka na Světové dny mládeže v Krakově: Postřelmov 5.852 Kč, Chromeč
3.550 Kč, Sudkov 1.240 Kč, Lesnice 2.770 Kč, Dlouhomilov 344 Kč.
Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
v 2. 4. 2016 v 9.00 hodin, o první sobotě v dubnu, bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny Marie. Všichni jste zváni.
v V neděli 3. dubna bude pobožnost k Božímu Milosrdenství v kostele v Lesnici ve 14.00
a v Postřelmově v 15.00 hodin. Všichni jste zváni.
P. Vladimír Jahn

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 20. března: Mohelnice 4.516, Úsov 710, St. Loučka 376 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. Ve dnech 14. – 16. dubna 2016 proběhne tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel a domácích potřeb. Materiál se v Mohelnici bude sbírat přímo do dodávkového vozidla s logem Charity umístěného na nám. Svobody, u Mohelnického kulturního centra.
Ve čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod. Zachovalé věci pomohou chudším lidem prostřednictvím charitního sociálního šatníku a materiálního skladu, neupotřebitelné věci
budou předány k dalšímu průmyslovému zpracování nebo ekologické likvidaci.
 		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@cha ritazabreh.cz

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 20. března: Štíty 2.440; Cotkytle 1.400 Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
BLAHOPŘÁNÍ. Dne 24. 3. 2016 se dožívá 75 let
paní Anežka Janků z Horních Studének.
K tomuto životnímu jubileu přejeme hojnost Božího požehnání,
ochranu Panny Marie a pevné zdraví.
Členové růžencového společenství
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 20. března: Moravičany 1.913 Kč; Loštice 3.342 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ a farnost Loštice zvou na

POUTNÍ ZÁJEZD do SEVERNÍ ITÁLIE v čase 8. 5.–14. 5. 2016.

Duchovní doprovod P. Lubomír Konfederák, P. Pavol Kavec a P. Kristián Libant.
Program:
Sotto il Monte – rodiště Svatého Jana XXIII.; Miláno – katedrála sv. Ambrože – relikviář sv.
Karla Boromejského, Baptisterium, katedrální muzeum, La Scala, Verdiho muzeum, S. Maria delle Grazie – Poslední večeře od Leonarda da Vinci;
Turín – katedrála San Giovanni Batistta, Cappella della Santa Sindone (Turínské plátno), Santuario di Maria Ausiliatrice – hrob Dona Bosca, Becchi, rodný dům Dona Bosca,
Castel Nuovo Don Bosco – bazilika;
Janov – město mramorových paláců La Superba, prohlídka
historické části města, Dóm San Lorenzo s dómským pokladem, rodný dům Kryštofa Kolumba, možnost návštěvy druhého největšího akvária v Evropě;
Piacenza – Collegio Alberoni – obrazová galerie, knihovna, observatoř, Cremona – město proslavené houslařstvím,
Dóm z období 12. století, Baptisterium, Palazzo Comunale,
vzácné exponáty cremonských houslařů;
Mnichov – chrám Panny Marie, Radnice – figurální orloj,
Marktl – rodné město papeže Benedikta XVI.;
Altötting – milostná kaple Panny Marie, poutní bazilika sv.
Anny.
Cena: 11.500 Kč zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 5x ubytování v hotelu ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: 40 EUR (vstupy, turistické poplatky).
Kontakt: Kristián Libant, falostice@ado.cz, nebo +420 733 742 500

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 20. března: Lubník 890; Tatenice 1.800; Hoštejn 1.350; Kosov 520 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 10. dubna v 18.00 hod.
DUCHOVNÍ VÍKEND V TATENICI S VÁCLAVEM VACKEM – PROČ BÝT V DNEŠNÍ DOBĚ VĚŘÍCÍ CHLAP. Začátek 15. 4. v 18.00 hod. mší svatou, zakončení 17. 4.
v 8.40 hod. mší svatou. Cena 450,-, omezený počet účastníků
Kontakt: p.kolisek@seznam.cz, tel. 775 970 749.
ZMĚNA BOHOSLUŽEB V  LETNÍM ČASE: ve středu v Lubníku v 18.30; ve čtvrtek
v Hoštejně v 18.00; v pátek v Tatenici v 18.00; v sobotu na Koruně v 18.00 hod.
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Sbírky z neděle 20. března: Zábřeh 10.290; Postřelmůvek 520; Jedlí 1.900; Svébohov (na
opravy) 5.500; Klášterec 1.800; Zvole 3.160 Kč.
DARY: Zábřeh – na kněžský seminář 500, na Haiti 500; Zvole – na opravy kostela 2.000 Kč;
Jedlí – na farnost 1.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
P. František Eliáš
SBÍRKA ZE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, TUTO NEDĚLI 27. BŘEZNA,
JE NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ.
ZMĚNA BOHOSLUŽEB V LETNÍM ČASE. Změny začátku mší svatých:
Zábřeh v pátek v 18 hod., Rovensko v sobotu (s nedělní liturgií) v 17.30 hod.,
Jedlí ve středu v 17 hod., Svébohov ve čtvrtek v 18 hod. P. František Eliáš
POSTNÍ ALMUŽNA
Papírové schránky „postničky“, do nichž jsme během postní doby vkládali to, co jsme postem „ušetřili“, budou
v kostelích vybírány příští neděli dne 3. dubna – o neděli Božího milosrdenství. Celý následující týden pak můžete schránky nosit také na recepci Charity Zábřeh.
Kéž je vaše postní snažení, proměněné ve skutek pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431,
email: propagace@charitazabreh.cz
Divadélko na okraji zve v neděli 10. dubna v 17.00 hod. na PŘÁTELSKÉ  POSEZENÍ
v Katolickém domě, Sušilova, Zábřeh.
Na programu budou tři aktovky od A. P. Čechova: Myslivec (hrají Jana Kubíčková, Aleš
Pátek); Maření času (Marta Rýznarová, Marek Rýznar); Slzy, které svět nevidí (Leoš Krátký, Magda Schwarzová, Marek Rýznar, Pavel Švéda). Režie: Josef Michalčík

PING-PONG 2016
VI. ročník turnaje ve stolním tenisu proběhl v sobotu 19. března za účasti 32 hráčů, kteří
bojovali o vítězství ve třech kategoriích.
Kategorie děti 9 - 12:
1. místo Daniel Hlučný, 2. místo Kryštof Pospíšil, 3. místo Marek Psotka
Kategorie žáci 13 - 16 let:
1. místo Lukáš Lehar, 2. místo Antonín Sikora, 3. místo Vojtěch Skalický
Kategorie muži:
1. místo Jiří Vogel, 2. místo František Kubíček, 3. místo Michal Řezníček
Všem hráčům děkujeme za účast, do dalších ročníků přejeme bystré oko a rychlou ruku.
Za pořadatele Jana Kubíčková
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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